
У К Р А Ї Н А

НОВОВОЛИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я
від 6 вересня 2012 р. № 19/12 
м. Нововолинськ

Про надання земельних
ділянок в оренду та 
постійне користування

Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки 
ВП«Волиньвуглезбутпостач»ДП«Волиньвугілля», ДВТП «Волиньфармпостач», 
Іваничівського районного споживчого товариства, , Нововолинської  ЗШ І-ІІІ 
ступенів  №  6,  Нововолинського  ДНЗ  №  3,  Нововолинського  ДНЗ  №5, 
Нововолинського ДНЗ № 6, Нововолинської СЗШ №9, Нововолинського центру 
дитячої  та  юнацької  творчості,  технічну  документацію із  землеустрою щодо 
інвентаризації земельної ділянки   ТзОВ «ЛУМ», заяви гр. Горбачевського П.С., 
Ляшука В.В., Ляшук Л.В., Медвідь Л.І., Шимончука В.І.,  підприємців Бадзюня 
О.В.,  Билиці  С.В.,  Доліновського  Я.П.,  Карпуся  О.М.,  Коваль  Г.А.,  Мігдаль 
О.В., Пугачової О.С., Руги В.К., Юзькова О.О., клопотання  Нововолинського 
госпрозрахункового ринку, Церкви ХВЄ «Ковчег»,  ПАТ «Державний ощадний 
банк України», ПП «МП Сантехмонтаж» та ЖБК «Шахтар», ТзОВ «Джерела», 
ТзОВ  «Фотоарт»,  ТзОВ  «Нововолинськмолокозавод»,  ТзОВ  «ХАН-
Електробау», ТзОВ «Шанс», Церкви ХВЄ «Ковчег», керуючись ст.ст. 12, 123, 
124 Земельного кодексу  України,  ст.16 Закону  України „Про оренду землі”, 
міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки 
Іваничівському районному споживчому товариству  та  надати  в  оренду 
земельну  ділянку  площею  0,0920  га  по  пр.  Дружби,  12  для 
обслуговування ресторану терміном на 5 років.

2. Затвердити технічну документацію із  землеустрою щодо інвентаризації 
земельної  ділянки ТзОВ «ЛУМ» та  надати  в  оренду  земельну  ділянку 
площею  0,7283  га  по  вул.  Автобусній,  11  для   обслуговування 
адміністративних і господарських будівель терміном на 5 років.

3. Затвердити  проект  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки та 
надати в постійне користування земельні ділянки:



     3.1. ВП «Волиньвуглезбутпостач» ДП «Волиньвугілля» - площею 7,0991 га 
по вул. Лісній, 1 для обслуговування лісного складу та інфраструктури;

     3.2. ДВТП «Волиньфармпостач» - площею 0,0491 га по пр. Перемоги, 11 для 
обслуговування аптеки;

     3.3.Нововолинській  загальноосвітній  школі  І-ІІІ  ступенів  №  6 
Нововолинської міської ради Волинської області – площею 2,9061 га за 
адресою: 6-й мікрорайон, 1 для обслуговування приміщення школи № 6;

     3.4.Нововолинському  дошкільному  навчальному  закладу  №  3 
Нововолинської міської ради Волинської області – площею 0,4916 га по 
вул.  Хвильового,  29а  для  обслуговування  приміщення  дошкільного 
закладу № 3;

     3.5.Нововолинському  дошкільному  навчальному  закладу  №  5 
Нововолинської міської ради Волинської області – площею 1,1382 га за 
адресою:  15  мікрорайон,  36  для  обслуговування  приміщення 
дошкільного навчального закладу № 5;

     3.6.Нововолинському  дошкільному  навчальному  закладу  №  6 
Нововолинської міської ради Волинської області – площею 1,1792 га по 
вул.  Кауркова,  17  для  обслуговування  приміщення  дошкільного 
навчального закладу № 6;

     3.7.Нововолинській спеціальній загальноосвітній школі № 9 Нововолинської 
міської  ради  Волинської  області  –  площею  0,3014  га  по 
вул. Нововолинській, 17 для обслуговування приміщень школи № 9;

     3.8.Нововолинській спеціальній загальноосвітній школі № 9 Нововолинської 
міської  ради  Волинської  області  –  площею  0,4116  га  по 
вул. Св. Володимира, 22 для обслуговування приміщень школи № 9;

     3.9.  Нововолинському центру дитячої  та  юнацької  творчості  –  площею 
0,7417 га по пр. Перемоги, 5А для обслуговування приміщення центру 
дитячої та юнацької творчості;

     3.10.ПАТ «Державний ощадний банк України» -  площею 0,0120 га   по 
вул. Шахтарській, 33-Г для обслуговування будівлі гаража на 2 бокси.

     3.11.ПАТ «Державний ощадний банк України» -  площею 0,0060 га   по 
пр. Дружби, 19-А для обслуговування будівлі гаража на 2 бокси.

4. Продовжити термін дії договору оренди земельних ділянок:   
4.1.  №  041108100023  від  26.07.2011  р.   Медвідь  Любові  Іванівні  по 

вул.  Св.  Володимира,  6   площею   0,0026   га  для  обслуговування 
магазину непродовольчих товарів терміном на 5 років.

4.2.  №  041108100012  від  15.06.2011  р.  підприємцю  Рузі  Володимиру 
Костянтиновичу по вул. Інтернаціональній, 2  площею  0,0061 га для 
обслуговування офісного приміщення з добудовою терміном на 5 років.

4.3.  №  040809400028  від  15.04.2008  р.  підприємцю  Пугачовій  Олені 
Степанівні по пр. Перемоги, 8 площею  0,0070  га для обслуговування 
салону краси терміном на 5 років.

4.4.    № 040709400070 від 22.08.2007 р. підприємцю Мігдаль Оксані 
          Василівні по пр. Перемоги (район школи №1) площею  0,0038  га для   
          обслуговування торгівельного павільйону терміном на 5 років.



4.5.  №  69  від  01.09.2004  р.  ТзОВ  «ХАН-Електробау  Україна»  по 
вул. Шахтарській,  39А площею 2,5307 га для виробничої  діяльності 
терміном на 5 років.

4.6.   № 21 від 06.02.2002 р. Нововолинському госпрозрахунковому ринку за 
адресою:  пр.  Перемоги,  3  (стадіон  «Шахтар»)  площею  0,1669  га  , 
м-н  Шахтарський  площею  0,0338,  15  мікрорайон  площею  0,0480  га, 
вул. Ковпака, 1А  площею  0,42 га для комерційної діяльності терміном 
на 10 років.

4.7.  № 040809400004 від 11.01.2008 р. Церкві ХВЄ «Ковчег» за адресою: 15 
мікрорайон,  16  площею  0,0405  га  для  обслуговування  магазину 
продовольчих та промислових товарів терміном на 5 років.

4.8.  №  041008100176  від  24.12.2010  р.  підприємцю  Юзькову  Олексію 
Олексійовичу  за  адресою:  м-н Шахтарський,  40 площею 0,0021 га  для 
обслуговування промтоварного магазину терміном на 5 років.

4.9. № 040909400057 від 01.06.2009 п. підприємцю Доліновському Ярославу 
Петровичу по б-ру Шевченка,  3 площею 0,0168 га для обслуговування 
промтоварного магазину з добудовою терміном на 5 років.

4.10.№  041008100055  від  02.07.2010  р.  СУП  ТзОВ  «Фотоарт»  по 
пр.  Дружби,  8  площею  0,0033  га  для  обслуговування  магазину 
промислових та будівельних товарів терміном на 5 років.

3.11.№  071070004000063  від  25.11.2011  р.  з  СУП  ТзОВ  «Фотоарт»  по 
вул.  Шахтарській,  55  площею  0,0010  га  для  обслуговування  магазину 
промислових та будівельних товарів терміном на 5 років.

4.12. № 040709400027 від 03.05.2007 р. підприємцю Коваль Ганні Андріївні 
по пр. Перемоги (район ЖКП №2) площею 0,0033 га для обслуговування 
торгівельного кіоску терміном на 5 років.

4.13. № 040909400013 від 30.01.2009 р. ПП «МП «Сантехмонтаж» та ЖБК 
«Шахтар» по вул. Кауркова, 2Б площею 0,2438 га для обслуговування 5-
ти  поверхового  35-ти  квартирного  житлового  будинку  з  вбудованим 
приміщенням в цокольному поверсі терміном на 5 років.

4.14. № 27 від 01.11.2002 р. ТзОВ «Шанс» по вул. Сковороди, 28 площею 
0,07 га для виробничої діяльності терміном на 5 років.

4.15.  № 040609400018 від 20.03.2006 р.  підприємцю Карпусю Олександру 
Миколайовичу  по  б-ру  Шевченка,  10  площею  0,0072  га  для 
обслуговування кафе «Європейський» терміном на 5 років.

4.16. № 040709400101 від 23.10.2007 р. ТзОВ «Нововолинськмолокозавод» 
по вул. Гагаріна, 19 для площею 0,0050 га обслуговування торгівельного 
кіоску терміном на 5 років.

4.17. № 040709400102 від 23.10.2007 р.  ТзОВ «Нововолинськмолокозавод» 
по б-ру Шевченка, 7 площею 0,0023 га для обслуговування торгівельного 
кіоску терміном на 5 років.

4.18.  №  040809400063  від  29.07.2008  р.  підприємцю  Билиці  Світлані 
Василівні по б-ру Шевченка, 11 площею 0,0058 га для  обслуговування 
промтоварного магазину терміном на 5 років.

4.19.  №  040709400033  від  23.05.2007  р.  підприємцю  Бадзюнь  Олегу 
Володимировичу  площею  0,0118  га  по  вул.  Кауркова,  4  А  для 
обслуговування торгівельного павільйону терміном на 5 років.



4.20.№  040709400085  від  17.09.2007  р.  підприємцю  Бадзюнь  Олегу 
Володимировичу  площею  0,0105  га  по  вул.  Грушевського,  14  А  для 
обслуговування торгівельного павільйону терміном на 5 років.

4.21. № 040809400038 від 15.05.2008 р. Горбачевському Петру Степановичу 
площею 0,0955 га по вул. Піонерській, 2 для обслуговування молитовного 
будинку терміном на 5 років.

4.22.№ 071070004000040 від 10.10.2011 р. Шимончуку В.І. площею 0,0004 га 
по б-ру Шевченка, 2 для обслуговування магазину терміном на 5 років.

4.23. № 071070004000039 від 10.10.2011 р. Шимончуку В.І. площею 0,0002 
га по б-ру Шевченка, 2 для обслуговування магазину терміном на 5 років;

4.24   №  040709400014 від 14.03.2007 р. Ляшуку В.В., Ляшук Л.В.,  площею 
0,0098 га по вул. Грушевського, 18/1 для добудови та ремонту квартири 
терміном на 5 років;

4.25.  № 041008100043 від 02.06.2010 р. ТзОВ «Джерела» площею 0,2872 га 
по  пр.  Дружби,  29  для  обслуговування  готельно-розважального 
комплексу терміном на 5 років.

Міський голова                                         В.Б. Сапожніков

Шуліга 32245


	від 6 вересня 2012 р. № 19/12 

